
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

ZÁPIS  č. 7 ze zasedání  VV OFS Znojmo dne 21. 6. 2021

Přítomni :  Večeřa, Brabec, Kolesa, Mašek, Peřinka, Samek, Kříž,
Omluveni: 
Nepřítomni: 
Hosté: 

Program: 1. )  Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu

2. )  Kontrola zápisu VV č. 6

3. )  Došlá a odeslaná pošta

4. )  Informace z JmKFS

1. ) Přítomné přivítal předseda p. Večeřa a seznámil je s programem zasedání. Ověřovatelem tohoto zápisu VV 

schvaluje Milana Samka.                         

2.) Kontrola zápisu VV č. 6:

       p. Večeřa se osobně zúčastnil slavnostního otevření přístavby hráčských šaten v Suchohrdlech.

3. ) Došlá a odeslaná pošta:

Finanční podpora FAČR pro OFS Znojmo – veškeré podklady dodány a finance jsou již na bankovním účtu 

IS FAČR 2.0 – probíhá postupné nastavování nového IS

4. ) Informace z JmKFS:

       Komuniké z VV JmKFS 1. 6. 2021

VV per rollam schvaluje zařazení družstev do soutěží OFS Znojmo zpracované STK OFS Znojmo.

p. Večeřa obsáhle pojednává o průběhu a obsahu VH FAČR, které se v Nymburce 3. 6. 2021 zúčastnil

                 velice kladně hodnotí průběh a organizaci finále Okresního poháru mužů a děkuje všem 

organizátorům za přípravu – VV děkuje všem partnerům za podílení se na této akci a městu Znojmu 

za výpůjčku stadionu – budou sekretářem odeslány děkovné dopisy

Sekretář informuje o stavu odevzdaných přihlášek a návrhu zařazení družstev do soutěží pro SR 2021/2022

p. Brabec poukazuje na zvýšený počet dotazů ze strany oddílů na opakované střídání i ve III. třídách – VV se 

tímto tématem zabýval, ale pro SR 2021/2022 neschvaluje

VV schvaluje odměnu panu Čechovi, předsedovi STK za přípravu a organizaci VH a finále Okresního poháru 

mužů ve výši 4 000,- Kč, sekretáři svazu za stejnou činnost ve výši 2 000,- Kč

Místopředseda OFS Znojmo p. Brabec chválí a děkuje p. Večeřovi za veškeré aktivity při organizaci okresního 

finále a konstatuje, že akce byla připravena z jeho strany v nejvyšší kvalitě

VV schvaluje klíč rozdělení nosítek oddílům okresu Znojmo

Školení a doškolení trenérů - doškolení trenérů se koná 24. 6. 2021 v Moravském Krumlově

Losovací aktiv proběhne ve čtvrtek dne 1. 7. 2021 v 17:30 hod. v sále Agrodomu ve Znojmě, ul. Dvořákova, 

prezence od 17:00 hod.

VV schvaluje příspěvek na seminář rozhodčích ve formě úhrady pronájmu školících prostor do výše 3 000,- Kč

p. Kolesa zve VV na vyhlášení ankety Sportovec okresu Znojmo 



VV schvaluje úhradu startovného na turnaji mládeže v Jevišovicích pro výběr dívek

p. Peřinka poukazuje na start „B“ týmů v okresním poháru – VV rozhodl o tom, že „B“ mužstva oddílů 

účastnících se okresního poháru mají povinnost nahrát soupisku nejpozději 3 dny před prvním utkáním 

okresního poháru

VV schvaluje omezený provoz sekretariátu z důvodu čerpání dovolené sekretáře v termínu od 5. do 9. 7. 2021

Příští zasedání VV OFS se koná v pondělí 2. 8. 2021 v zasedací místnosti OFS Znojmo, 

Dvořákova 2922/16, Znojmo.

Milan Večeřa                                              Mgr. Roman Švarc

  předseda OFS                                           sekretář OFS




